Smlouva o půjčce
podle ustanovení § 657 a násl. občanského zákoníku

I. Smluvní strany
1.

Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
zastoupené: MUDr. Štěpánkou Fraňkovou, primátorkou města
(dále jen „věřitel“)

2.

Tělocvičná jednota Sokol Pardubice I
Jiráskova 29, 530 02 Pardubice
IČ: 00527785
zastoupená: Ing. Lenkou Pařízkovou, starostkou TJ
Vladislavou Avramovovou, jednatelkou TJ
(dále jen „dlužník“)
II. Předmět smlouvy

1.

2.

Věřitel se touto smlouvou zavazuje poskytnout dlužníku bezúročnou půjčku ve výši
2 500 000,- Kč (slovy: dvamilionypětsettisíckorunčeských) k účelu uvedenému v čl. III.,
a to převodem na účet dlužníka č. 1202886369/0800 nejpozději do 30 dnů od podpisu
smlouvy.
Dlužník se zavazuje splatit tuto půjčku převodem na účet věřitele č. 9005-326561/0100
nejpozději do 30. 6. 2014.
III. Účelovost půjčky

1.

Dlužník se zavazuje, že poskytnutou půjčku použije výhradně na přípravné práce
„III. Etapy modernizace Sportovního areálu Tělocvičné jednoty Sokol Pardubice I.“,
která je připravována jako záložní projekt Integrovaného plánu rozvoje města.“

2.

Pro případ, že by dlužník použil na základě této smlouvy poskytnuté prostředky k jinému
účelu než který je uveden v odst. 1, je povinen je vrátit nejpozději do 3 dnů po dni, kdy
k takovémuto porušení sjednaného závazku došlo.

3.

Dlužník se zavazuje neprodleně poskytnout věřiteli řádné vyúčtování použití prostředků
půjčky prostřednictvím příslušných dokladů, jakož i veškerou součinnost nezbytnou
k ověření účelového použití půjčky a správnosti předložených dokladů.

4.

Pokud dlužník neposkytne věřiteli řádné vyúčtování a eventuální součinnost podle
předchozího odstavce, má věřitel právo vyzvat písemně dlužníka k vrácení půjčky a
dlužník je povinen do 15 dní od obdržení této výzvy půjčku věřiteli splatit.

5.

Pokud by dlužník poskytnuté prostředky z jakéhokoli důvodu nemohl ke sjednanému
účelu použít, je povinen je vrátit věřiteli do 15 dnů ode dne, kdy skutečnost zakládající
nemožnost použití poskytnutých prostředků ke sjednanému účelu vznikla.
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IV. Úroky z prodlení
V případě prodlení dlužníka se splacením půjčky, nebo s jejím vrácením dle čl. III, je věřitel
oprávněn požadovat po dlužníkovi úroky z prodlení ve výši stanovené právními předpisy, v době
uzavření smlouvy o půjčce § 517 obč. zákoníku a nař. vlády č. 142/1994 Sb.
V. Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.

Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze dohodou stran, a to výhradně
písemně.
Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Pardubicích dne:
Za věřitele:

Za dlužníka:

……..………….……………

……………………………

MUDr. Štěpánka Fraňková

Ing. Lenka Pařízková

……………………………

Vladislava Avramovová

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.
Dne:

ze dne 22. 1. 2013

Ing. Václav Brož – vedoucí ekonomického odboru
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Odůvodnění veřejné zakázky

Pěší zóna Tř. Míru - Sladkovského
ve smyslu ustanovení § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů
Název zadavatele
Sídlo zadavatele
IČ zadavatele
Název veřejné zakázky
Evidenční číslo zakázky
Druh zadávacího řízení

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
00274046
Pěší zóna Tř. Míru - Sladkovského
241666
užší řízení podle § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o
podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné
zakázky
(dále jen „vyhláška“)
Veřejný zadavatel popíše změny
Oproti skutečnostem uvedeným v předběžném oznámení
a) v popisu potřeb, které mají být splněním nedošlo k žádným změnám.
veřejné zakázky naplněny,
b) v popisu předmětu veřejné zakázky,
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky
c) vzájemného vztahu předmětu veřejné
naplněny: veřejnou zakázkou má být naplněna potřeba
zakázky a potřeb zadavatele,
zadavatele spočívající v opravě, resp. úpravě povrchů,
d) v předpokládaném termínu splnění
rekonstrukce inženýrských sítí a vysázení zeleně,
veřejné zakázky, oproti skutečnostem
městského mobiliáře a veřejného osvětlení
uvedeným podle § 1 vyhlášky.
b) popis předmětu veřejné zakázky: předmětem veřejné
zakázky je rekonstrukce hlavní třídy v Pardubicích, tj.
Třídy Míru a ulice Sladkovského
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a
potřeb zadavatele: provedení rekonstrukce přispěje ke
zlepšení kvality prostředí v centru města.
d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: 08/2014
Popis rizik souvisejících s plněním veřejné
Zadavatel zohlednil zejména rizika nerealizace veřejné
zakázky, která zadavatel zohlednil při
zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížené
stanovení zadávacích podmínek.
kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů, resp.
ztráty finančních prostředků přiznaných na základě
dotačního titulu.
Popis alternativ naplnění plánovaného cíle
a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné
zakázky.

Zadavatel nevymezuje varianty naplnění potřeby, neboť
uvedené řešení jako jediné možné umožní naplnit potřebu
zadavatele v souladu se záměrem.

Popis toho, do jaké míry ovlivní veřejná
zakázka plnění plánovaného cíle.

Realizací veřejné zakázky bude naplněna potřeba
zadavatele spočívající v opravě, resp. úpravě povrchů,
rekonstrukce inženýrských sítí, městského mobiliáře a
veřejného osvětlení a vysázení zeleně, čímž přispěje ke
zlepšení kvality prostředí v centru města. Veřejná zakázka
umožní zcela naplnit plánovaný cíl.

Popis očekávaného budoucího negativního
stavu nebo účinku, který bude vyžadovat
vynaložení dalších finančních prostředků

Nepředpokládá se.
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pro tuto veřejnou zakázku původně
neplánovaných, lze-li jej předpokládat.
Další informace odůvodňující účelnost
veřejné zakázky. (nepovinný údaj)

Zadavatel nevyplňuje.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění
veřejné zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky
Odůvodnění přiměřenosti
požadavku na předložení seznamu
stavebních prací, ze kterého vyplývá,
že finanční hodnota uvedených
stavebních prací je v souhrnu
minimálně dvojnásobek
předpokládané hodnoty veřejné
zakázky.

Zadavatel nepožaduje prokázání splnění minimální technického
kvalifikačního předpokladu nad rámec úrovně předpokládané § 3
odst. 3 písm. a) vyhlášky.

Odůvodnění přiměřenosti
požadavku na předložení seznamu
více než tří techniků nebo
technických útvarů

Zadavatel požaduje předložení seznamu, že kterého bude
vyplývat, že v realizačním týmu dodavatele určenému k plnění
veřejné zakázky jsou alespoň 4 technici – vedoucí pracovníci, a to:
1. manažer projektu (hlavní stavbyvedoucí) – autorizace a praxe
v oboru dopravní stavby,
2. specialista – autorizace a praxe v oboru vodního hospodářství,
3. specialista – zkušenost s výstavbou či rekonstrukcí trakčního
vedení prostředků veřejné dopravy,
4. geodet.
Požadavek zadavatele je odůvodněn druhem, rozsahem a
složitostí předmětu plnění veřejné zakázky. Plnění veřejné
zakázky předpokládá provedení rozsáhlých a různorodých prací,
s nimiž je spojeno zajištění odborné kvalifikace v různých
stavebních oborech, resp. zajištění provádění prací osobami, které
jsou k výkonu předmětných činností oprávněny. Nezbytná
koordinace a zajištění odpovídající kvality takových prací vyžaduje
přítomnost kvalifikovaných a zkušených vedoucích zaměstnanců.
Vymezení minimální úrovně tohoto předpokladu odpovídá nejen
druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky, ale je pro
zajištění jejího řádného splnění nezbytné a účelné, přičemž
současně nepůsobí diskriminačním účinkem.

Odůvodnění přiměřenosti
požadavku na předložení osvědčení
o vzdělání a odborné kvalifikaci
dodavatele nebo vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo osob
v obdobném postavení a osob
odpovědných za vedení realizace
stavebních prací delší než pět let

Zadavatel požaduje u osoby na pozici manažer projektu (hlavní
stavbyvedoucí) praxi v oboru dopravní stavby minimálně 10 let.
Rovněž geodet musí mít dle požadavku zadavatele praxi v oboru
minimálně 10 let.
Požadovaná minimální praxe osob na uvedených pozicích, která
je relativně vysoká, je odůvodněna zkušeností zadavatele
z realizace obdobných zakázek v minulosti, kdy předchozí
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dostatečně dlouhá zkušenost a odbornost odpovědných techniků
se ukázala jako nezbytná. Zvýšená složitost zakázky též vyplývá ze
specifik předmětu veřejné zakázky jako takového - plnění veřejné
zakázky předpokládá provedení rozsáhlých a různorodých prací;
koordinace a zajištění odpovídající kvality těchto prací vyžaduje
stanovenou dobu zkušenosti vedoucích zaměstnanců, a to i
s ohledem na rizika a škody, které jsou potenciálně spojeny
s vadným plněním veřejné zakázky.
Vymezení minimální úrovně tohoto předpokladu odpovídá nejen
druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky, ale je pro
zajištění jejího řádného splnění nezbytné a účelné, přičemž
současně nepůsobí diskriminačním účinkem.
Odůvodnění požadavku na
předložení přehledu průměrného
ročního počtu zaměstnanců
dodavatele či jiných osob
podílejících se na plnění zakázek
podobného charakteru a počtu
vedoucích zaměstnanců dodavatele
nebo osob v obdobném postavení.

Zadavatel nepožaduje předložení přehledu průměrného ročního
počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na
plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za
poslední 3 roky.

Odůvodnění přiměřenosti
požadavku na předložení přehledu
nástrojů či pomůcek, provozních a
technických zařízení, které bude mít
dodavatel při plnění veřejné zakázky
k dispozici.

Zadavatel nepožaduje předložení přehledu nástrojů či pomůcek,
provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při
plnění veřejné zakázky k dispozici

Odůvodnění vymezení technických podmínek dle § 5 vyhlášky
Technická podmínka
Technická specifikace a technické a
uživatelské standardy stavby a soupis
stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr jsou uvedeny
v projektové
dokumentaci
pro
provedení stavby

Odůvodnění technické podmínky
Veškeré technické podmínky uvedené v zadávacích podmínkách
budou v souladu se závaznými právními normami a budou
nastaveny tak, aby došlo k naplnění cíle sledovaného veřejnou
zakázkou a zároveň tak, aby byla minimalizována rizika související
s plněním veřejné zakázky.

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kriterií a způsobu hodnocení
nabídek dle § 6 vyhlášky
Způsob hodnocení
Nejnižší nabídková cena

Odůvodnění
Zadavatel při vymezení jediného hodnotícího kritéria nejnižší
nabídková cena akcentuje cenovou výhodnost nabídky a šetrné
nakládání s finančními prostředky, když současně platí, že
obchodní a technické podmínky plnění budou podrobně a pro
dodavatele závazným způsobem vymezeny v rámci zadávacích
podmínek veřejné zakázky.
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Odůvodnění veřejné zakázky

Revitalizace Tyršových sadů a revitalizace podzámeckého
biotopu
ve smyslu ustanovení § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů
Název zadavatele
Sídlo zadavatele
IČ zadavatele
Název veřejné zakázky
Evidenční číslo zakázky
Druh zadávacího řízení

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
00274046
Revitalizace Tyršových sadů a revitalizace podzámeckého
biotopu
241667
ke dni podání zprávy na jednání ZmP nebylo o druhu
zadávacího řízení rozhodnuto (bude doplněno: otevřené
nebo užší zadávací řízení → podle rozhodnutí vedení
města na poradě dne 15. 1. 2013)

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o
podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné
zakázky (dále jen „vyhláška“)
Veřejný zadavatel popíše změny
a) v popisu potřeb, které mají být splněním
veřejné zakázky naplněny,
b) v popisu předmětu veřejné zakázky,
c) vzájemného vztahu předmětu veřejné
zakázky a potřeb zadavatele,
d) v předpokládaném termínu splnění
veřejné zakázky, oproti skutečnostem
uvedeným podle § 1 vyhlášky.

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné
zakázky, která zadavatel zohlednil při
stanovení zadávacích podmínek.

Popis alternativ naplnění plánovaného cíle
a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné

Oproti skutečnostem uvedeným v předběžném oznámení
nedošlo k žádným změnám.
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky
naplněny: zadavatel veřejnou zakázkou řeší bezprostřední
nutnost revitalizace významného veřejného prostoru ve
středu města – městského parku Tyršovy sady, a rozšíření a
zkvalitnění nabídky rekreace a využití volného času pro
občany města i jeho návštěvníky, včetně zkvalitnění
městské zeleně tvořící významnou rekreační funkci pro
obyvatele města;
b) popis předmětu veřejné zakázky: předmětem veřejné
zakázky je rekonstrukce parkové infrastruktury a
vegetačních prvků Podzámeckého parku v Pardubicích;
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a
potřeb zadavatele: provedení rekonstrukce přispěje ke
zlepšení kvality prostředí v centru města – obnově
zanedbaného a dožitého městského parku a vytvoření
klidové zóny prostřednictvím komplexní regenerace a
revitalizace, která bude spočívat v obnově parkových cest a
mobiliáře, vybudování dětských hřišť a dětských prvků,
veřejného osvětlení, vodních prvků a revitalizace zeleně;
d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: 09/2014
Zadavatel zohlednil zejména rizika nerealizace veřejné
zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížené
kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů, resp.
ztráty finančních prostředků přislíbených na základě
dotačního titulu.
Zadavatel nevymezuje varianty naplnění potřeby, neboť
uvedené řešení jako jediné možné umožní naplnit potřebu
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zakázky.

zadavatele v souladu se záměrem.

Popis toho, do jaké míry ovlivní veřejná
zakázka plnění plánovaného cíle.

Realizací veřejné zakázky bude naplněna potřeba
zadavatele spočívající v bezprostřední nutnosti revitalizace
významného veřejného prostoru ve středu města –
městského parku Tyršovy sady, a rozšíření a zkvalitnění
nabídky rekreace a využití volného času pro občany města i
jeho návštěvníky, včetně zkvalitnění městské zeleně tvořící
významnou rekreační funkci pro obyvatele města. Veřejná
zakázka umožní zcela naplnit plánovaný cíl.

Popis očekávaného budoucího negativního
stavu nebo účinku, který bude vyžadovat
vynaložení dalších finančních prostředků
pro tuto veřejnou zakázku původně
neplánovaných, lze-li jej předpokládat.

Nepředpokládá se.

Další informace odůvodňující účelnost
veřejné zakázky. (nepovinný údaj).

Zadavatel nevyplňuje.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění
veřejné zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky
Odůvodnění přiměřenosti
požadavku na předložení seznamu
stavebních prací, ze kterého vyplývá,
že finanční hodnota uvedených
stavebních prací je v souhrnu
minimálně dvojnásobek
předpokládané hodnoty veřejné
zakázky.

Zadavatel nepožaduje prokázání splnění minimální technického
kvalifikačního předpokladu nad rámec úrovně předpokládané § 3
odst. 3 písm. a) vyhlášky.

Odůvodnění přiměřenosti
požadavku na předložení seznamu
více než tří techniků nebo
technických útvarů.

Zadavatel požaduje předložení seznamu, že kterého bude
vyplývat, že v realizačním týmu dodavatele určenému k plnění
veřejné zakázky jsou alespoň 4 technici – vedoucí pracovníci, a to:
1. a 2. hlavní stavby vedoucí a zástupce stavbyvedoucího –
autorizace a praxe v oboru vodní hospodářství a krajinné
inženýrství, autorizace a praxe v oboru pozemní stavitelství,
3. specialista – odborník na zahradnictví nebo lesnictví,
4. geodet.
Požadavek zadavatele je odůvodněn druhem, rozsahem a
složitostí předmětu plnění veřejné zakázky. Plnění veřejné
zakázky předpokládá provedení rozsáhlých a různorodých prací,
s nimiž je spojeno zajištění odborné kvalifikace v různých
oborech, resp. zajištění provádění prací osobami, které jsou
k výkonu předmětných činností oprávněny. Nezbytná koordinace
a zajištění odpovídající kvality takových prací vyžaduje přítomnost
kvalifikovaných a zkušených vedoucích zaměstnanců, a to i
s ohledem na rizika a škody, které jsou potenciálně spojené
s vadným plněním veřejné zakázky, vč. škod na vysázené zeleni.
Vymezení minimální úrovně tohoto předpokladu odpovídá nejen
2

druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky, ale je pro
zajištění jejího řádného splnění nezbytné a účelné, přičemž
současně nepůsobí diskriminačním účinkem.
Odůvodnění přiměřenosti
požadavku na předložení osvědčení
o vzdělání a odborné kvalifikaci
dodavatele nebo vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo osob
v obdobném postavení a osob
odpovědných za vedení realizace
stavebních prací delší než pět let.

Zadavatel nepožaduje prokázání splnění minimální technického
kvalifikačního předpokladu nad rámec úrovně předpokládané § 3
odst. 3 písm. a) vyhlášky.

Odůvodnění požadavku na
předložení přehledu průměrného
ročního počtu zaměstnanců
dodavatele či jiných osob
podílejících se na plnění zakázek
podobného charakteru a počtu
vedoucích zaměstnanců dodavatele
nebo osob v obdobném postavení.

Zadavatel nepožaduje předložení přehledu průměrného ročního
počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na
plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za
poslední 3 roky.

Odůvodnění přiměřenosti
požadavku na předložení přehledu
nástrojů či pomůcek, provozních a
technických zařízení, které bude mít
dodavatel při plnění veřejné zakázky
k dispozici.

Zadavatel nepožaduje předložení přehledu nástrojů či pomůcek,
provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při
plnění veřejné zakázky k dispozici

Odůvodnění vymezení technických podmínek dle § 5 vyhlášky
Technická podmínka
Technická specifikace a technické a
uživatelské standardy stavby a soupis
stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr jsou uvedeny
v projektové
dokumentaci
pro
provedení stavby.

Odůvodnění technické podmínky
Veškeré technické podmínky uvedené v zadávacích podmínkách
budou v souladu se závaznými právními normami a budou
nastaveny tak, aby došlo k naplnění cíle sledovaného veřejnou
zakázkou, a zároveň tak, aby byla minimalizována rizika
související s plněním veřejné zakázky.

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kriterií a způsobu hodnocení
nabídek dle § 6 vyhlášky
Způsob hodnocení
Nejnižší nabídková cena

Odůvodnění
Zadavatel při vymezení jediného hodnotícího kritéria nejnižší
nabídková cena akcentuje cenovou výhodnost nabídky a šetrné
nakládání s finančními prostředky, když současně platí, že
obchodní a technické podmínky plnění budou podrobně a pro
dodavatele závazným způsobem vymezeny v rámci zadávacích
podmínek veřejné zakázky.
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Odůvodnění veřejné zakázky

Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích
ve smyslu ustanovení § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů
Název zadavatele
Sídlo zadavatele
IČ zadavatele
Název veřejné zakázky
Evidenční číslo zakázky
Druh zadávacího řízení

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
00274046
Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích
241664
Otevřené řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o
podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné
zakázky (dále jen „vyhláška“)
Veřejný zadavatel popíše změny
a) v popisu potřeb, které mají být splněním
veřejné zakázky naplněny,
b) v popisu předmětu veřejné zakázky,
c) vzájemného vztahu předmětu veřejné
zakázky a potřeb zadavatele,
d) v předpokládaném termínu splnění
veřejné zakázky, oproti skutečnostem
uvedeným podle § 1 vyhlášky.

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné
zakázky, která zadavatel zohlednil při
stanovení zadávacích podmínek.

Popis alternativ naplnění plánovaného cíle
a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné

Oproti skutečnostem uvedeným v předběžném oznámení
nedošlo k žádným změnám.
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky
naplněny: Veřejnou zakázkou má být naplněna potřeba
zadavatele vyřešit zásadní problém v oblasti dopravy v
Pardubicích, kterým je dramatický nárůst individuální
automobilové dopravy, ke kterému došlo během
posledních 5 let, a s tím spojené negativní faktory jako
vysoká úroveň kongesce, znečištění ovzduší, vyšší počet
dopravních nehod.
b) popis předmětu veřejné zakázky: Předmětem veřejné
zakázky je rekonstrukce, resp. transformace
multimodálního prostoru, tj. prostoru před vlakovým
nádražím ČD, který bude sloužit jako přestupní uzel
několika druhů doprav – individuální, městské hromadné,
autobusové linkové a vlakové a výstavba nové komunikace
sloužící k odklonění části dopravy z prostoru přednádraží.
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a
potřeb zadavatele: Provedení rekonstrukce přispěje ke
zkvalitnění veřejné dopravy v Pardubicích (například lepší
přestupní vazbu mezi systémem MHD a
regionální/dálkovou dopravou (železniční i autobusovou) menší přestupní vzdálenost, vybavení moderním
informačním systémem atd. Dále dojde ke kvalitativnímu
zlepšení zázemí pro cyklisty (napojení cyklostezek, stojany
pro kola). Obě aktivity tak povedou ke snížení počtu
osobních automobilů ve městě
d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: 12/2014
Zadavatel zohlednil zejména rizika nerealizace veřejné
zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížené
kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů, resp.
ztráty finančních prostředků přislíbených na základě
dotačního titulu.
Zadavatel nevymezuje varianty naplnění potřeby, neboť
uvedené řešení jako jediné možné umožní naplnit potřebu
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zakázky.
Popis toho, do jaké míry ovlivní veřejná
zakázka plnění plánovaného cíle.

Popis očekávaného budoucího negativního
stavu nebo účinku, který bude vyžadovat
vynaložení dalších finančních prostředků
pro tuto veřejnou zakázku původně
neplánovaných, lze-li jej předpokládat.
Další informace odůvodňující účelnost
veřejné zakázky. (nepovinný údaj)

zadavatele v souladu se záměrem.
Realizací veřejné zakázky bude naplněna potřeba
zadavatele vyřešit zásadní problém v oblasti dopravy v
Pardubicích, kterým je dramatický nárůst individuální
automobilové dopravy, ke kterému došlo během
posledních 5 let, a s tím spojené negativní faktory jako
vysoká úroveň kongesce, znečištění ovzduší, vyšší počet
dopravních nehod. Provedení rekonstrukce přispěje ke
zkvalitnění veřejné dopravy v Pardubicích (například lepší
přestupní
vazbu
mezi
systémem
MHD
a
regionální/dálkovou dopravou (železniční i autobusovou) menší přestupní vzdálenost, vybavení moderním
informačním systémem atd. Dále dojde ke kvalitativnímu
zlepšení zázemí pro cyklisty (napojení cyklostezek, stojany
pro kola). Obě aktivity tak povedou ke snížení počtu
osobních automobilů ve městě. Veřejná zakázka umožní
zcela naplnit plánovaný cíl.
Nepředpokládá se.

Zadavatel nevyplňuje.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění
veřejné zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky
Odůvodnění přiměřenosti
požadavku na předložení seznamu
stavebních prací, ze kterého vyplývá,
že finanční hodnota uvedených
stavebních prací je v souhrnu
minimálně dvojnásobek
předpokládané hodnoty veřejné
zakázky.

Zadavatel nepožaduje prokázání splnění minimální technického
kvalifikačního předpokladu nad rámec úrovně předpokládané § 3
odst. 3 písm. a) vyhlášky.

Odůvodnění přiměřenosti
požadavku na předložení seznamu
více než tří techniků nebo
technických útvarů

Zadavatel požaduje předložení seznamu, že kterého bude
vyplývat, že v realizačním týmu dodavatele určenému k plnění
veřejné zakázky jsou alespoň 4 technici – vedoucí pracovníci, a to:
1. manažer projektu (hlavní stavbyvedoucí) – autorizace a praxe
v oboru dopravní stavby,
2. specialista – autorizace a praxe v oboru pozemní stavby,
3. specialista – autorizace a praxe v oboru mosty a inženýrské
konstrukce,
4. geodet.
Požadavek zadavatele je odůvodněn druhem, rozsahem a
složitostí předmětu plnění veřejné zakázky. Plnění veřejné
zakázky předpokládá provedení rozsáhlých a různorodých prací,
s nimiž je spojeno zajištění odborné kvalifikace v různých
stavebních oborech, resp. zajištění provádění prací osobami, které
jsou k výkonu předmětných činností oprávněny. Nezbytná
koordinace a zajištění odpovídající kvality takových prací vyžaduje
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přítomnost kvalifikovaných a zkušených vedoucích zaměstnanců.
Vymezení minimální úrovně tohoto předpokladu odpovídá nejen
druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky, ale je pro
zajištění jejího řádného splnění nezbytné a účelné, přičemž
současně nepůsobí diskriminačním účinkem.
Odůvodnění přiměřenosti
požadavku na předložení osvědčení
o vzdělání a odborné kvalifikaci
dodavatele nebo vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo osob
v obdobném postavení a osob
odpovědných za vedení realizace
stavebních prací delší než pět let

Zadavatel požaduje u osoby na pozici manažer projektu (hlavní
stavbyvedoucí) praxi v oboru dopravní stavby minimálně 10 let.
Rovněž geodet musí mít dle požadavku zadavatele praxi v oboru
minimálně 10 let.
Požadovaná minimální praxe osob na uvedených pozicích, která
je relativně vysoká, je odůvodněna zkušeností zadavatele
z realizace obdobných zakázek v minulosti, kdy předchozí
dostatečně dlouhá zkušenost a odbornost odpovědných techniků
se ukázala jako nezbytná. Zvýšená složitost zakázky též vyplývá ze
specifik předmětu veřejné zakázky jako takového - plnění veřejné
zakázky předpokládá provedení rozsáhlých a různorodých prací;
koordinace a zajištění odpovídající kvality těchto prací vyžaduje
stanovenou dobu zkušenosti vedoucích zaměstnanců, a to i
s ohledem na rizika a škody, které jsou potenciálně spojeny
s vadným plněním veřejné zakázky.
Vymezení minimální úrovně tohoto předpokladu odpovídá nejen
druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky, ale je pro
zajištění jejího řádného splnění nezbytné a účelné, přičemž
současně nepůsobí diskriminačním účinkem.

Odůvodnění požadavku na
předložení přehledu průměrného
ročního počtu zaměstnanců
dodavatele či jiných osob
podílejících se na plnění zakázek
podobného charakteru a počtu
vedoucích zaměstnanců dodavatele
nebo osob v obdobném postavení.

Zadavatel nepožaduje předložení přehledu průměrného ročního
počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na
plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za
poslední 3 roky.

Odůvodnění přiměřenosti
požadavku na předložení přehledu
nástrojů či pomůcek, provozních a
technických zařízení, které bude mít
dodavatel při plnění veřejné zakázky
k dispozici.

Zadavatel nepožaduje předložení přehledu nástrojů či pomůcek,
provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při
plnění veřejné zakázky k dispozici

Odůvodnění vymezení technických podmínek dle § 5 vyhlášky
Technická podmínka
Technická specifikace a technické a
uživatelské standardy stavby a soupis
stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr jsou uvedeny

Odůvodnění technické podmínky
Veškeré technické podmínky uvedené v zadávacích podmínkách
budou v souladu se závaznými právními normami a budou
nastaveny tak, aby došlo k naplnění cíle sledovaného veřejnou
zakázkou a zároveň tak, aby byla minimalizována rizika související
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v projektové
dokumentaci
provedení stavby

pro s plněním veřejné zakázky.

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kriterií a způsobu hodnocení
nabídek dle § 6 vyhlášky
Způsob hodnocení
Nejnižší nabídková cena

Odůvodnění
Zadavatel při vymezení jediného hodnotícího kritéria nejnižší
nabídková cena akcentuje cenovou výhodnost nabídky a šetrné
nakládání s finančními prostředky, když současně platí, že
obchodní a technické podmínky plnění budou podrobně a pro
dodavatele závazným způsobem vymezeny v rámci zadávacích
podmínek veřejné zakázky.
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Příloha návrhu usnesení č. 1

Číslo
žádosti

Žadatel

12

Divadlo EXIL

13

Občanské sdružení MEZERY

15

Filmový klub Pardubice

IČ

Název akce - projektu

Pořádání divadelních představení, koncertů
a výstav 2012-2013
Celorepublikový projekt Cesty energie v
68983344
Pardubicích 2013
Představení 50. sezóny Filmového klubu
42941636
Pardubice v roce 2013
70157642

16

CINEMA TIME, s.r.o.

24832367 Pardubické letní kino 2013

17

DŮM KULTURY DUKLA PARDUBICE, s.r.o.

48152285 Dům kultury Dukla 2013

19

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277

36

Terra Madoda

37

Terra Madoda

Požadovaná
dotace v Kč

Podíl
dotace na
nákladech
projektu v
%

Navrhované
prostředky v Kč
pro projekt

Navrhované
prostředky v
Kč pro
organizaci

Podpora
de
minimis
ANO/NE

631 032,00

200 000,00

32%

200 000,00

200 000,00

ANO

945 000,00

225 000,00

24%

100 000,00

100 000,00

ANO

275 400,00

100 000,00

36%

100 000,00

100 000,00

ANO

Celkové
plánované
náklady
projektu v Kč

1 170 000,00

600 000,00

51%

200 000,00

200 000,00

ANO

400 000,00

200 000,00

50%

100 000,00

100 000,00

ANO

200 000,00

100 000,00

50%

100 000,00

100 000,00

ANO

26601320 TEXTCONNEXION 2013

108 000,00

66 000,00

61%

15 000,00

26601320 FILMFUSE 2013

280 000,00

128 000,00

46%

50 000,00

Jeden svět 2013 v Pardubicích Mezinárodní festival dokumentárních filmů

ANO
ANO
230 000,00

38

Terra Madoda

26601320 OSTROVY V POHYBU 2013

890 000,00

244 000,00

27%

110 000,00

ANO

39

Terra Madoda

26601320 OFFCITY 2013

499 000,00

120 000,00

24%

55 000,00

ANO

42

Klub přátel Pardubicka

64242862 Výlety do historie

4 500,00

3 500,00

78%

3 500,00

Podpora celoroční činnosti Klubu přátel
Pardubicka

43

Klub přátel Pardubicka

64242862

46

Leona Dospělová

63601346 Pomáháme dětem 2013

47

Barocco sempre giovane o. p. s.

28813201

52

Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice

48161781 Tradiční koncerty

Cyklus koncertů BAROCCO SEMPRE
GIOVANE

ANO
70 000,00

210 000,00

80 000,00

38%

66 500,00

ANO

611 200,00

100 000,00

16%

75 000,00

75 000,00

ANO

379 000,00

132 000,00

35%

80 000,00

80 000,00

ANO

304 000,00

70 000,00

23%

35 000,00

ANO
51 000,00

53

Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice

48161781 Adademická Banská Bystrica 2013

89 150,00

35 000,00

39%

16 000,00

NE
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doporučeno
vybírat
symbolické
vstupné

Číslo
žádosti

Žadatel

IČ

Název akce - projektu

Požadovaná
dotace v Kč

Podíl
dotace na
nákladech
projektu v
%

Navrhované
prostředky v Kč
pro projekt

Navrhované
prostředky v
Kč pro
organizaci

Podpora
de
minimis
ANO/NE

1 803 800,00

130 000,00

7%

120 000,00

120 000,00

ANO

Celkové
plánované
náklady
projektu v Kč

60

FOLK ŽIJE! s.r.o.

25920430 FOLK ŽIJE!

64

Miloslav Musil

13183346 Pardubický big beat byl a je

80 000,00

40 000,00

50%

10 000,00

65

Miloslav Musil

13183346 Hudební liga města Pardubic

79 000,00

40 000,00

51%

30 000,00

66

Miloslav Musil

13183346 Doli 2013-2014

1 500 000,00

200 000,00

13%

100 000,00

ANO

84

HOPERA, o.s.

42194334 35. výročí založení souboru

154 000,00

77 000,00

50%

35 000,00

NE

85

HOPERA, o.s.

42194334 Zájezd tanečního páru na festival v Belgii

21 600,00

2 000,00

9%

2 000,00

86

HOPERA, o.s.

42194334 Zájezd souboru do Řecka

202 500,00

40 000,00

20%

40 000,00

90

WAMAK CZ s.r.o.

820 000,00

215 000,00

26%

100 000,00

100 000,00

ANO

91

Barocco sempre giovane o. p. s.

1 030 000,00

400 000,00

39%

400 000,00

400 000,00

ANO

2 143 000,00

2 143 000,00

CELKEM

27510590 Regionální ozvěny mezinárodního festivalu
filmu, televize a videa FEBIOFEST
28813201 Mezinárodní festival Pardubické hudební
jaro 2013

3 547 500,00

ANO
140 000,00

77 000,00

ANO

NE
NE
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STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
KANCELÁŘ PRIMÁTORA

Zápis
z XXIII. řádného zasedání Zastupitelstva města Pardubic,
které se konalo dne 22. 1. 2013 od 14:00 hodin
ve Společenském sále budovy radnice Pardubice
Přítomni:

37 členů zastupitelstva

Omluveni:

2 členové zastupitelstva

Neomluveni:

-

Jednání
VII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic zahájila a řídila Štěpánka F r a ň k o v á, primátorka
města. Úvodem přivítala všechny přítomné, z celkového počtu 39 členů zastupitelstva bylo na počátku
zasedání přítomno 30 členů. V průběhu zasedání se dostavilo dalších 7 členů zastupitelstva města.
Pracovní předsednictvo bylo navrženo a schváleno v tomto složení:
(pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl.8)
- Štěpánka F r a ň k o v á
- Jindřich T a u b e r
- František B r e n d l
- Jiří R o z i n e k
Návrhová komise byla navržena a schválena v tomto složení:
-

(pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6)

Jakub R y c h t e c k ý
Petr B e n e š
Miroslav B a ť a

Ověřovateli zápisu z XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byli jmenováni:
- Alexandr K r e j č í ř
- Libor S l e z á k
Písemné připomínky nedošly. Zápis z XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byl na základě
vyjádření ověřovatelů s c h v á l e n .
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Ověřovateli zápisu ze XXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byli jmenováni:
- Aleš K l o s e
- Jiří S r b e k
___________________________________________

I.
Schválení programu zasedání

Program XXIII. zasedání Zastupitelstva města byl schválen takto:
1. Zpráva o činnosti MmP a RmP od posledního zasedání ZmP.
P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic
Z: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic
2. Volba náměstka primátorky
P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic
Z: Zdeněk Semorád, vedoucí kanceláře primátora
3. Převody a prodeje nemovitostí
P: Martin Bílek, náměstek primátorky
Z: Vladimíra Pilná, odbor majetku a investic
4. Dotace na opravy a úpravy bytových jednotek
P: Martin Bílek, náměstek primátorky
Z: Hana Laňarová, odbor majetku a investic
5. Prominutí poplatků z prodlení
P: Martin Bílek, náměstek primátorky
Z: Lenka Klínská, odbor majetku a investic
6. Změna usnesení - veřejné dobrovolné dražby
P: Martin Bílek, náměstek primátorky
Z: Alena Čižinská, odbor majetku a investic
7. Závěrečná úprava rozpočtu na rok 2012
P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky
Z: Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru
Renata Hochmanová, odbor ekonomický
8. Úprava rozpočtu na rok 2013
P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky
Z: Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru
Renata Hochmanová, odbor ekonomický
9. Darování objektů- Vinice
P: František Brendl, náměstek primátorky
Z: Ing. Kateřina Sedláčková, kancelář primátora
10. Vyřazení majetku z účetní evidence města Pardubic
P: František Brendl, náměstek primátorky
Z: Miroslav Míča, vedoucí odboru životního prostředí
Miroslava Škodová, odbor životního prostředí
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11. Technologické centrum ORP Pardubice a elektronické spisové služby v území
P: František Brendl, náměstek primátorky
Z: Blanka Doležalová, kancelář primátora
12. Žádosti o dotace
P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky
Z: Kateřina Sedláčková, kancelář primátora
Petra Harišová, kancelář primátora
Lucie Šebková, kancelář primátora
13. Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZmP k 31.10.2012.
P: Alexandr Krejčíř, předseda kontrolního výboru
Z: Lucie Pavlová, kancelář primátora
14. IPRM "Přitažlivé město"
P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky
František Brendl, náměstek primátorky
Z: Kateřina Sedláčková, kancelář primátora
15. Zvýšení základního kapitálu BK Pardubice a.s.
P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky
Z: Miroslav Čada, odbor ekonomický
16. Problematika prodeje akcií HC ČSOB Poj.Pardubice a.s.
P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky
Z: Miroslav Čada, odbor ekonomický
17. Odůvodnění veřejné zakázky:
1/ Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích
2/ Pěší zóna Třída Míru – Sladkovského
3/ Revitalizace Tyršových sadů a revitalizace podzámeckého biotopu
P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky
Z: Jiří Čáň, vedoucí odboru majetku a investic
Karolína Vopršalová, odbor majetku a investic
18. Dotace z programu podpory kultury
P: Jiří Lejhanec, člen zastupitelstva města
Z: Iva Kamenická, odbor školství, kultury a sportu
19. Záměr konání místního referenda
P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic
Jakub Rychtecký, člen zastupitelstva města
Z: Zdeněk Semorád, vedoucí kanceláře primátora
20. Soutěžní podmínky veřejné výtvarné a architektonické soutěže na zpracování návrhu
památníku aviatika Jana Kašpara
P: Martin Bílek, člen zastupitelstva města
Z: Vladimír Lavrík, odbor hlavního architekta
21. Diskuse
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Informativní zprávy:
Komunitní plán 2013 -2016
P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky
Z: Libuše Buchtová, odbor sociálních věcí
K plnění usnesení č. 884Z/2012
P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic
Z: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic
Třída míru
P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky
Z: Jan Chvojka, odbor majetku a investic
Alena Blažková, odbor majetku a investic
Výroční zpráva Nadace pro rozvoj města Pardubice za rok 2011
P: Michal Koláček, předseda správní rady Nadace pro rozvoj města Pardubic
Z: Jiří Čáň, vedoucí odboru majetku a investic
O činnosti finančního výboru v roce 2012
P: Václav Snopek, předseda finančního výboru
Z: Renata Hochmanová, odbor ekonomický

II.
Pořadí projednávaných zpráv
1.
Zpráva o činnosti MmP a RmP od posledního zasedání ZmP.
Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic
Zpráva je nedílnou součástí zápisu.
Bez rozpravy
Návrh č. 1
Přijaté usnesení č. 1128 Z/2013

(pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5)

Zastupitelstvo města Pardubic
Bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města Pardubic a Magistrátu města Pardubic od posledního
zasedání zastupitelstva města.
Návrh č. 2
Přijaté usnesení č. 1129 Z/2013
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Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
primátorce města Štěpánce Fraňkové vyhlásit výběrové řízení na pozici ředitele Městské
policie Pardubice.
T: 28. 2. 2013
Z: primátorka města Štěpánka Fraňková
_________________________________________

2.
Volba náměstka primátorky

Zpravodaj: MUDr. Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic
Pan Martin Bálek podal ke dni 21. 1. 2013 rezignaci na funkci náměstka primátorky města Pardubic.
Z tohoto důvodu podala primátorka města návrh na volbu nového náměstka.
V rozpravě vystoupili:
Petr Klimpl
Miroslav Petráň
Rozprava:
Viz zvukový záznam
Pro volbu náměstka primátorky byla ustanovena volební komise v následujícím složení:
ČSSD
Aleš Vavřička
KSČM
Radim Fille
ODS
Petr Franc
Pardubáci
Aleš Klose
SPP
Josef Kubát – předseda komise
TOP 09
Ladislav Koudelka
Primátorka města dále vyzvala zástupce politických stran k předložení návrhů pro volbu nového
náměstka primátorky města Pardubic:
ČSSD
nepředložila návrh
KSČM
nepředložila návrh
ODS
nepředložila návrh
Pardubáci
nepředložili návrh
SPP
Michal Koláček
TOP 09
nepředložila návrh
Navržený kandidát vyjádřil souhlas se svojí nominací.
Následovala tajná volba.
Předseda volební komise vyhlásil výsledky tajné volby:
Rozdáno
35 hlasovacích lístků
Odevzdáno 35 hlasovacích lístků
Neplatných 2 hlasovacích lístků
Pro
27 hlasů
Proti
2 hlasy
Zdržel se
4 hlasy
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Návrh č. 1
Přijaté usnesení č. 1130 Z/2013

(pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4)

Zastupitelstvo města Pardubic
Bere na vědomí
rezignaci pana Martina Bílka na funkci náměstka primátorky města Pardubic.
Návrh č. 2
Přijaté usnesení č. 1131 Z/2013

(pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5)

Zastupitelstvo města Pardubic
I. V o l í
pana Michala Koláčka náměstkem primátorky města Pardubic.
II. S v ě ř u j e
panu Michalu Koláčkovi, náměstkovi primátorky tyto gesce: správa městského majetku,
architekturu + urbanismus, dopravní problematika.
III. R u š í
usnesení č. 60 Z/2011 a 966 Z/2012.
IV. S c h v a l u j e
pana Michala Koláčka, náměstka primátorky, jako určeného zastupitele k projednávání
Územního plánu města Pardubice, který bude spolupracovat ve smyslu § 47 odst. 1
stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat

(pro 10, proti 20, zdrž. 5, nehl. 4)

Zastupitelstvo města Pardubic
I. R u š í
Své usnesení č. 4 Z/2010 bod I ze dne 10. 11. 2010 o stanovení počtu náměstků primátora.
II. S t a n o v u j e
počet náměstků primátora na 3.
_________________________________________

3.
Převody a prodeje nemovitostí
Zpravodaj: Martin Bílek, člen zastupitelstva města
Předal slovo předsedovi komise pro pozemky a reklamu Václavu Stříteskému, který stručně
okomentoval některé komplikovanější body předloženého materiálu.
V rozpravě vystoupili:
Milan Chmelař
Michal Koláček
Václav Stříteský
Aleš Klose
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Aleš Vavřička
Miroslav Rubeš
Petr Klimpl
Rozprava:
Viz zvukový záznam
Návrh č. 1
Přijaté usnesení č. 1132 Z/2013

(pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5)

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části p.p.č. 409/26 o výměře 298 m2 k.ú. Studánka společnosti CPI Retails ONE,
a.s., IČ 28172051, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, za cenu 780,-Kč/m2 po
vydání souhlasu respektive kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na stavbu sjezdu a
po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra oddělené části
pozemku, žadatelem.
Z: Vladimíra Pilná
T: 31.1.2014
Návrh č. 2
Přijaté usnesení č. 1133 Z/2013

(pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5)

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
odstoupení od kupní smlouvy ze dne 30.5.2012 uzavřené se společností MIROS
MAJETKOVÁ a.s., IČ 27523934, se sídlem Pardubice - Polabiny, Hradecká 545, na st.p.č.
10761 o výměře 93 m2, p.p.č. 3665/6 o výměře 735 m2, část p.p.č. 3665/1 o výměře 572 m2
(dle GP č. 6774-27/2/2012 p.p.č. 3665/7) k.ú. Pardubice s tím, že usnesení ZmP ze dne
21.6.2005 č. 516 Z/2005 a ze dne 21.6.2010 č. 2015 Z/2010 zůstávají v platnosti do
31.12.2015.
Z:Vladimíra Pilná
T:31.12.2015
Návrh č. 6
Přijaté usnesení č. 1136 Z/2013

(pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5)

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
1. Bezúplatný převod části p.p.č. 609/8 o výměře cca 265 m2 k.ú. Nemošice z vlastnictví
statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice do
vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125,
Pardubice, po vydání souhlasu respektive kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na
stavbu "Rekonstrukce křižovatky silnic III/34026 a III/34028 v Nemošicích" a po
geometrickém zaměření části pozemku, kterým bude upřesněna výměra.
Z: Dagmar Balousová
T: 31.1.2014
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2. Bezúplatný převod vybudovaného chodníku, kabel. vedení a stožáru VO na části p.p.č.
616/19 o výměře 20 m2, části p.p.č. 766/5 o výměře 3 m2 k.ú. Nemošice z vlastnictví
Pardubického kraje, IČ 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, do
vlastnictví statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1,
Pardubice po vydání souhlasu respektive kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na
stavbu.
Z:Dagmar Balousová
T: 31.1.2014
Návrh č. 7
Přijaté usnesení č. 1137 Z/2013

(pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5)

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
směnu části p.p.č. 29/3 o výměře 215 m2 k.ú. Nové Jesenčany ve vlastnictví společnosti
SK - EKO Pardubice s.r.o., IČ 25283979, se sídlem Pardubice - Semtín, průmyslová zóna
Synthesia a.s. 134, za p.p.č. 3970 o výměře 209 m2, část p.p.č. 2655/1 o výměře 51 m2 k.ú.
Pardubice se všemi součástmi a příslušenstvím ve vlastnictví statutárního města
Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice.
Z:Dagmar Balousová
T: 31.1.2014
Návrh č. 10
Přijaté usnesení č. 1139 Z/2013

(pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5)

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
1. Bezúplatný převod p.p.č. 2782/24 o výměře 1016 m2 k.ú. Pardubice z vlastnictví České
republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, do
vlastnictví statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1,
Pardubice,pro investiční akci "Cyklistická stezka koupaliště - Žlutý pes".
Z: Dagmar Balousová
T: 31.1.2014
2. Bezúplatný převod p.p.č. 1616/16 o výměře 1948 m2 k.ú. Pardubice z vlastnictví České
republiky se správou nemovitostí ve vlastnictví pro Pozemkový fond České republiky, IČ
45797072, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha, do vlastnictví statutárního města
Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice, pro investiční akci
"Cyklistická stezka koupaliště - Žlutý pes".
Z: Dagmar Balousová
T: 31.1.2014
Návrh č. 11
Přijaté usnesení č. 1140 Z/2013

(pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5)

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
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bezúplatný převod p.p.č. 2588/5 o výměře 160 m2, p.p.č. 2720/29 o výměře 170 m2 k.ú.
Pardubice z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro
Ministerstvo obrany, IČ 60162694, se sídlem Tychonova 1, Praha 6, Hradčany, s
příslušností k organizační složce právnické osoby pro VUSS Pardubice, IČ 60162694, se
sídlem Teplého 1899, Pardubice do vlastnictví statutárního města Pardubice, IČ 00274046,
se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice.
Z:Dagmar Balousová
T: 31.1.2014

Návrh č. 12
Přijaté usnesení č. 1141 Z/2013

(pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5)

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
bezúplatný převod p.p.č. 49/12 o výměře 66 m2, p.p.č. 49/13 o výměře 35 m2, p.p.č. 52/50
o výměře 7 m2, p.p.č. 52/54 o výměře 116 m2, p.p.č. 52/57 o výměře 185 m2 p.p.č. 431/11 o
výměře 28 m2 k.ú. Pardubičky z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s
majetkem státu pro Ministerstvo obrany, IČ 60162694, se sídlem Tychonova 1, Praha 6,
Hradčany, s příslušností k organizační složce právnické osoby pro VUSS Pardubice, IČ
60162694, se sídlem Teplého 1899, Pardubice do vlastnictví statutárního města Pardubice,
IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice.
Z:Dagmar Balousová
T: 31.1.2014

Usnesení č. 1134 Z, 1135 Z, 1138 Z, 1142 Z, 1143 Z + nepřijaté a stažené návrhy na usnesení
nejsou z důvodu ochrany osobních údajů zveřejněny.
_________________________________________

4.
Dotace na opravy a úpravy bytových jednotek
Zpravodaj: Martin Bílek, člen zastupitelstva města
Zastupitelstvu města byl předložen ke schválení seznam žadatelů o poskytnutí účelové dotace na opravy
a úpravy bytových jednotek. Všichni žadatelé splnili podmínky, které byly stanoveny Pravidly pro
poskytnutí účelové dotace.
Bez rozpravy
Přijaté usnesení č. 1144 Z/2013

(pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5)

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
poskytnutí účelové finanční dotace na opravy a úpravy bytových jednotek žadatelům
uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení.

(Příloha usnesení není z důvodu ochrany osobních údajů zveřejněna.)
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5.
Prominutí poplatků z prodlení
Zpravodaj: Martin Bílek, člen zastupitelstva města
Stručně uvedl předložený písemný materiál.
Bez rozpravy
Návrh č. 1
Přijaté usnesení č. 1145 Z/2013

(pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6)

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prominutí poplatků z prodlení náležejících k již zaplacenému dluhu na nájemném a
službách s užíváním bytu spojených paní **** **** , bytem **** , Pardubice, ve výši
29.425,-Kč.
Návrh č. 2
Přijaté usnesení č. 1146 Z/2013

(pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6)

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prominutí poplatků z prodlení náležejících k již zaplacenému dluhu na nájemném a
službách s užíváním bytu spojených panu **** a paní **** , oba bytem **** Pardubice,
ve výši 29.456,-Kč.
_________________________________________

6.
Změna usnesení - veřejné dobrovolné dražby
Zpravodaj: Martin Bílek, člen zastupitelstva města
Zastupitelstvu je předložena změna usnesení č. 280 Z/2004 bod 2, který určuje vyvolávací cenu při
prodeji městského majetku formou veřejné dražby. Vzhledem k tomu, že zájem o koupi městských
bytů v dražbě klesá, je zastupitelstvu doporučeno ponechat vyvolávací cenu na 80% ceny stanovené
znaleckým posudkem. Město má však zájem prodávat ve veřejné dražbě i jiné nemovitosti (např.
pozemky, o které je stále zájem vysoký, nebo komerční prostory) a zde je doporučena vyvolávací cena
ve výši 100% ceny stanovené znaleckým posudkem.
V rozpravě vystoupili:
Václav Snopek
Jiří Lejhanec
Rozprava:
Viz zvukový záznam
Přijaté usnesení č. 1147 Z/2013

(pro 29, proti 0, zdrž. 3, nehl. 7)

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
změnu bodu 2. usnesení č. ZM/280/2004 z původního znění : 2. ZmP souhlasí, aby
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vyvolávací cena při prodeji městského majetku formou veřejné dražby byla stanovena na
80% ceny v místě a čase obvyklé, kterou stanoví soudní znalec ve svém posudku. Pokud
by k vydražení nemovitosti ani za tuto cenu nedošlo, dává ZmP souhlas k tomu, aby při
opakované dražbě byla vyvolávací cena snížena o dalších 10% z ceny v místě a čase
obvyklé, na nové znění : 2. ZmP souhlasí, aby vyvolávací cena při prodeji městských bytů
formou veřejné dobrovolné dražby byla stanovena na 80% ceny v místě a čase obvyklé,
kterou stanoví soudní znalec ve svém posudku. Pokud by k vydražení bytu za tuto cenu
nedošlo, dává ZmP souhlas k tomu, aby při opakované dražbě byla vyvolávací cena
snížena o dalších 10% z ceny v místě a čase obvyklé stanovené ve znaleckém posudku.
_________________________________________

7.
Závěrečná úprava rozpočtu na rok 2012

Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky
Okomentoval jednotlivé návrhy na usnesení.
V rozpravě vystoupili:
Miroslav Rubeš
Petr Klimpl
Václav Brož, vedoucí EO
Rozprava:
Viz zvukový záznam
Návrh č. 1
Přijaté usnesení č. 1148 Z/2013

(pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 8)

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2,0 tis. z položky
Náhrada mzdy za DPN na položku Provoz MP - kapitálové životní pojištění (správce 214
- Městská policie).
Návrh č. 2
Přijaté usnesení č. 1149 Z/2013

(pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 8)

Zastupitelstvo města Pardubic
I. S c h v a l u j e
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu v celkové výši Kč 21,0 tis. z
položky "Náklady na soudní exekutory" na položku "Sankční platby" ve výši Kč 20,0 tis.
a "Správní poplatky" ve výši Kč 1,0 tis. (správce 598 - Ekonomický odbor).
II. S c h v a l u j e
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu v celkové výši Kč 3,2 tis. z
položky "Náklady na soudní exekutory" na položku "Sankční platby" ve stejné výši
(správce 598 - Ekonomický odbor).
_________________________________________
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8.
Úprava rozpočtu na rok 2013
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky
Okomentoval jednotlivé návrhy na usnesení.
V rozpravě vystoupili:
Libor Slezák
Miroslav Rubeš
Jiří Lejhanec
Rozprava:
Viz zvukový záznam
Návrh č. 1
Přijaté usnesení č. 1150 Z/2013

(pro 30, proti 1, zdrž. 1, nehl. 7)

Zastupitelstvo města Pardubic
I. S c h v a l u j e
Poskytnutí bezúročné půjčky ve výši Kč 2 500,0 tis. TJ Sokol Pardubice I., se splatností do
30.6.2014, která bude použita na přípravné práce k realizaci III. etapy modernizace
sportovního areálu TJ Sokol Pardubice I. Žádost o poskytnutí půjčky a návrh smlouvy
jsou přílohou tohoto usnesení.
II. S c h v a l u j e
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města na rok 2013 ve výši Kč 2
500,0 tis. z obecné rezervy na položku TJ Sokol - půjčka na přípravné práce projektu
(správce 598 - Ekonomický odbor).
Návrh č. 2
Přijaté usnesení č. 1151 Z/2013
Zastupitelstvo města Pardubic
I. S c h v a l u j e
(pro 31, proti 0, zdrž. 1, nehl. 7)
zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2012 ve výši Kč 632,0 tis. a zároveň
pokrytí výdajové položky "Informační systém městské policie" ve stejné výši (správce 214
- Městská policie).
II. S c h v a l u j e
(pro 31, proti 0, zdrž. 1, nehl. 7)
zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2012 ve výši Kč 40,0 tis. a zároveň
pokrytí výdajové položky "Příspěvek asociaci EURO EQUUS" ve stejné výši (správce 414
- Kancelář tajemníka).
III. S c h v a l u j e
(pro 28, proti 1, zdrž. 2, nehl. 8)
zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2012 ve výši Kč 200,0 tis. a zároveň
pokrytí výdajové položky "Stavební investice na cizích budovách" ve stejné výši (správce
914 - Kancelář primátora).
IV. S c h v a l u j e
(pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 8)
zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2012 ve výši Kč 200,0 tis. (z položky
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HC ČSOB Pardubice - oslavy pardubického hokeje - dotace) a zároveň pokrytí výdajové
položky "Program podpory sportu" ve stejné výši (správce 1734 - Odbor školství, kultury
a sportu) a zároveň doporučuje zastupitelstvu města Pardubic schválit poskytnutí dotace
z Programu podpory sportu ve výši Kč 200,0 tis. HC ČSOB Pojišťovna Pardubice, IČ 601
124 76, na oslavy 90 let pardubického hokeje.
V. S c h v a l u j e
(pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 8)
zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2012 ve výši Kč 6 000,0 tis. a
zároveň pokrytí výdajové položky "Dar Nadaci pro rozvoj města Pardubic" ve stejné výši
(správce 711 - Odbor majetku a investic).
VI. S c h v a l u j e
(pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 8)
zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2012 ve výši Kč 25,2 tis. a zároveň
pokrytí výdajové položky "Prezentace města" ve stejné výši (správce 414 - Kancelář
primátora).
Návrh č. 3
Přijaté usnesení č. 1152 Z/2013

(pro 30, proti 1, zdrž. 1, nehl. 7)

Zastupitelstvo města Pardubic
I. S c h v a l u j e
zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2012 v celkové výši Kč 4 800,0 tis. a
zároveň pokrytí výdajové položky "RekoBasketbal - zázemí - vlastní zdroje" ve výši Kč 4
615,0 tis. kapitálové výdaje a ve výši Kč 185,0 tis. běžné výdaje (správce 711 - Odbor
majetku a investic).
II. S c h v a l u j e
zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2012 v celkové výši Kč 135,0 tis. a
zároveň pokrytí výdajové položky "Kanalizace Lány na Důlku (za hřbitovem)" ve výši Kč
125,0 tis. kapitálové výdaje a ve výši Kč 10,0 tis. běžné výdaje (správce 711 - Odbor
majetku a investic).
III.S c h v a l u j e
zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2012 v celkové výši Kč 47,0 tis. a
zároveň pokrytí výdajové položky "Multifunkční hřiště u Univerzity - PD" ve stejné výši
(správce 711 - Odbor majetku a investic).
IV. S c h v a l u j e
zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2012 v celkové výši Kč 1 001,0 tis. a
zároveň pokrytí výdajových položek "IPRM - Náměstí Dukelských hrdinů - PD - dotace"
ve výši Kč 273,0 tis., IPRM - Náměstí Dukelských hrdinů - PD - vlastní zdroje" ve výši Kč
48,0 tis. a "IPRM - Náměstí Dukelských hrdinů - PD - předfinancování dotace" ve výši
Kč 680,0 tis. (správce 711 - Odbor majetku a investic).
V.S c h v a l u j e
zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2012 ve výši Kč 87,0 tis. a zároveň
pokrytí výdajové položky "Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené" ve stejné výši
(správce 711 - Odbor majetku a investic).
VI. S c h v a l u j e
zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2012 ve výši Kč 53,0 tis. a zároveň
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pokrytí výdajové položky "Vratka nájmu FK Junior" ve stejné výši (správce 711 - Odbor
majetku a investic).
VII.S c h v a l u j e
zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2012 ve výši Kč 200,0 tis. a zároveň
pokrytí výdajové položky "ZvŠ A. Krause - výměna vchodových dveří" ve stejné výši
(správce 711 - Odbor majetku a investic).
VIII. S c h v a l u j e
zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2012 ve výši Kč 800,0 tis. a zároveň
pokrytí výdajové položky "MŠ Rosice nad Labem - zřízení kanalizačních přípojek" ve
stejné výši (správce 711 - Odbor majetku a investic).
IX. S c h v a l u j e
zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2012 ve výši Kč 100,0 tis. a zároveň
pokrytí výdajové položky "BD Železničního pluku 2260-61 - kanalizační přípojka" ve
stejné výši (správce 711 - Odbor majetku a investic).
X. S c h v a l u j e
zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2012 ve výši Kč 2 000,0 tis. a
zároveň pokrytí výdajové položky "Opravy lodžií Erno Košťála 1013-14" ve stejné výši
(správce 711 - Odbor majetku a investic).
XI. S c h v a l u j e
zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2012 ve výši Kč 349,0 tis. a zároveň
pokrytí výdajové položky "Skatepark - PD k dokončení skateparku" ve stejné výši
(správce 711 - Odbor majetku a investic).
Návrh č. 4
Přijaté usnesení č. 1153 Z/2013

(pro 30, proti 1, zdrž. 1, nehl. 7)

Zastupitelstvo města Pardubic
I. S c h v a l u j e
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 200,0 tis. z položky
"Informační centrum - pronájem prostor náměstí Republiky" na položku "KC příspěvek na provoz (Informační centrum) - pronájem prostor" ve stejné výši (správce
1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
II. S c h v a l u j e
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. v rámci
položky "Program podpory sportu" z běžných transferů na běžné výdaje (správce 1734 Odbor školství, kultury a sportu).
III. S c h v a l u j e
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. v rámci
položky "Program podpory volného času" z běžných transferů na běžné výdaje (správce
1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
Návrh č. 5
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Přijaté usnesení č. 1154 Z/2013

(pro 30, proti 1, zdrž. 1, nehl. 7)

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
poskytnutí dotace z Programu podpory sportu ve výši Kč 500,0 tis. TJ BMX Pardubice, IČ
601 603 65, na pořádání závodu Mistrovství Evropy v bikrosu.
Návrh č. 6
Přijaté usnesení č. 1155 Z/2013

(pro 23, proti 3, zdrž. 5, nehl. 8)

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2012 ve výši Kč 400,0 tis. a zároveň
pokrytí výdajové položky "Výtvarně architektonická soutěž - památník J. Kašpara" ve
stejné výši (správce 811 - Odbor hlavního architekta).
Návrh č. 7
Přijaté usnesení č. 1156 Z/2013

(pro 30, proti 1, zdrž. 1, nehl. 7)

Zastupitelstvo města Pardubic
I. S c h v a l u j e
zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 825,0 tis. o očekávaný příjem
dotace na akci IPRM - ul. V Ráji (prostor před basketbalovou halou) (správce 711 - Odbor
majetku a investic).
II. S c h v a l u j e
zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši kč 675,0 tis. o očekávaný příjem
transferu z MO V - Dukla na akci IPRM - ul. V Ráji (prostor před basketbalovou halou)
(správce 711 - Odbor majetku a investic).
III. S c h v a l u j e
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu v celkové výši Kč 3 750,0 tis. a to:
z položky IPRM - Dukla (1+2 fáze) - vlastní zdroje ve výši Kč 1 950,0 tis. a z položky
Obecná rezerva rozpočtu Kč 1 800,0 tis. na položku "IPRM Dukla (11+12+13 fáze) nezpůsobilé náklady (VO)" ve výši Kč 3 750,0 tis. (správce 711 - Odbor majetku a
investic).
IV. S c h v a l u j e
snížení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 11 050,0 tis. očekávaná výše dotace
na akci IPRM Dukla (1+2 fáze) (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Návrh č. 8
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat

(pro 8, proti 12, zdrž. 12, nehl. 7)

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2012 ve výši Kč 100,0 tis. a zároveň pokrytí
výdajové položky "Výtvarně architektonická soutěž - památník J. Kašpara" ve stejné výši (správce
811 - Odbor hlavního architekta).
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Návrh č. 9
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat

(pro 13, proti 11, zdrž. 8, nehl. 7)

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2012 ve výši Kč 200,0 tis. a zároveň pokrytí
výdajové položky "Výtvarně architektonická soutěž - památník J. Kašpara" ve stejné výši (správce
811 - Odbor hlavního architekta).
_________________________________________

9.
Darování objektů - Vinice

Zpravodaj: František Brendl, náměstek primátorky
Tento materiál byl předložen již na minulém zasedání ZmP. Nyní je ještě doplněn o informaci týkající
se daně darovací, a to konkrétně, že bezúplatné nabytí majetku územním samosprávným celkem je
osvobozeno od daně darovací a daňové přiznání se při bezúplatném nabytí majetku nepodává.
Předkladatel dále zdůraznil, že darování tohoto objektu je důležité pro přípravu projektu „Rekonstrukce
Vinice – stará vojenská plovárna“ v rámci IPRM.
V rozpravě vystoupili:
Václav Snopek
Jiří Rozinek
Rozprava:
Viz zvukový záznam
Návrh č. 1
Přijaté usnesení č. 1157 Z/2013

(pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5)

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Přijetí daru od Tělovýchovné jednoty klubu vodáků - turistů, Pardubice, IČ 00527670 objekt bez čp/če - jiná stavba na pozemku označeném jako stavební parcela č. 5507 a o
objekt bez čp/če - obč. vyb. na pozemku označeném jako stavební parcela č. 8756 v kat.
území Pardubice.
Návrh č. 2
Přijaté usnesení č. 1158 Z/2013

(pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5)

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Františkovi Brendlovi, náměstkovi primátorky, pokračovat v přípravě nových smluvních
vztahů mezi městem a TJ Klubem vodáků a turistů, IČ 00527670, které umožní realizaci
projektu, viz. důvodová zpráva.
_________________________________________
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10.
Vyřazení majetku z účetní evidence města Pardubic
Zpravodaj: František Brendl, náměstek primátorky
Jedná se o materiál formálního charakteru. Uvedené herní zařízení na dětském hřišti bylo vyhodnoceno
jako nevyhovující, a proto je navrženo na vyřazení z účetní evidence města
Bez rozpravy
Přijaté usnesení č. 1159 Z/2013

(pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 7)

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
vyřazení z účetní evidence majetku herní zařízení, umístěné na dětském hřišti v
Lesoparku na Dukle v hodnotě 326 772,90 Kč.
_________________________________________

11.
Technologické centrum ORP Pardubice a elektronické spisové služby v území
Zpravodaj: František Brendl, náměstek primátorky
Jedná se o formální úpravu v souvislosti se změnou poskytovatele dotace na projekt "Technologické
centrum ORP Pardubice a elektronické spisové služby v území" z Ministerstva vnitra ČR na
Ministerstvo vnitra ČR.
Bez rozpravy
Přijaté usnesení č. 1160 Z/2013

(pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 11)

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt "Technologické centrum ORP
Pardubice a elektronické spisové služby v území", č.j. 37699/2012-91/1. Podmínky
rozhodnutí jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
_________________________________________

12.
Žádosti o dotace

Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky
Stručně okomentoval jednotlivé předložené návrhy na usnesení.
Bez rozpravy
Návrh č. 1
Přijaté usnesení č. 1161 Z/2013

(pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 11)

Zastupitelstvo města Pardubic
I. S c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci na projekt " "Dětské hřiště a zahrada - MŠ Klubíčko, Grussova
448, Pardubice" z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 7.1 Rozvoj
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infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování
environmentálního poradenství a environmentálních informací, jež může dosáhnout výše
až 85% uznatelných nákladů. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na cca Kč 2 500,0
tis. Výše celkových nákladů projektu, včetně způsobilých výdajů bude upravena na
základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby.
II. S c h v a l u j e
v případě přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí, oblast 7.1 Rozvoj
infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování
environmentálního poradenství a environmentálních informací, financování projektu
"Dětské hřiště a zahrada- MŠ Klubíčko, Grussova 448, Pardubice" ve výši minimálně 15%
v rámci uznatelných nákladů a 100% v rámci neuznatelných nákladů. V případě přidělení
dotace budou tyto prostředky vyčleněny v rozpočtu města v roce 2013.
Návrh č. 2
Přijaté usnesení č. 1162 Z/2013

(pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 11)

Zastupitelstvo města Pardubic
I. S c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci na projekt "Dětské hřiště a zahrada - MŠ Višňovka, Benešovo
náměstí 2115, Pardubice" z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 7.1
Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů,
poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací, jež může
dosáhnout výše až 85% uznatelných nákladů. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na
cca Kč 2 500,0 tis. Výše celkových nákladů projektu, včetně způsobilých výdajů bude
upravena na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby.
II. S c h v a l u j e
v případě přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí, oblast 7.1 Rozvoj
infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování
environmentálního poradenství a environmentálních informací, financování projektu"
Dětské hřiště a zahrada - MŠ Višňovka, Benešovo náměstí 2115, Pardubice", ve výši
minimálně 15% v rámci uznatelných nákladů a 100% v rámci neuznatelných nákladů. V
případě přidělení dotace budou tyto prostředky vyčleněny v rozpočtu města v roce 2013.
Návrh č. 3
Přijaté usnesení č. 1163 Z/2013

(pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 11)

Zastupitelstvo města Pardubic
I. S c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci na projekt "Dětské hřiště a zahrada - MŠ Zvoneček, Sluneční 284,
Pardubice - Polabiny" z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 7.1
Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů,
poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací, jež může
dosáhnout výše až 85% uznatelných nákladů. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na
cca Kč 2 500,0 tis. Výše celkových nákladů projektu, včetně způsobilých výdajů bude
upravena na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby.
II. S c h v a l u j e
v případě přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí, oblast 7.1 Rozvoj
infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování
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environmentálního poradenství a environmentálních informací, financování projektu
"Dětské hřiště a zahrada - MŠ Zvoneček, Sluneční 284, Pardubice - Polabiny ", ve výši
minimálně 15% v rámci uznatelných nákladů a 100% v rámci neuznatelných nákladů. V
případě přidělení dotace budou tyto prostředky vyčleněny v rozpočtu města v roce 2013.
Návrh č. 4
Přijaté usnesení č. 1164 Z/2013

(pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 11)

Zastupitelstvo města Pardubic
I. S c h v a l u j e
aktualizaci projektu Regenerace panelového sídliště Karla IV. (dále jen RPS Karlovina). V
roce 2013 bude realizován v rámci RPS Karlovina projekt "RPS - Pardubice, Karla IV. (5.
etapa - ul. Arnošta z Pardubic)".
II. S c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci ve výši 4 000 tis. Kč na projekt RPS - Pardubice, Karla IV. (5.
etapa - ul. Arnošta z Pardubic)" z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj "Podpora
regenerace panelových sídlišť". Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na cca 8 000 tis.
Kč. Zbylé finanční prostředky na celkovou cenu díla ve výši 4 000 tis. Kč budou hrazeny z
vlastních zdrojů a budou upřesněny na základě provedených výběrových řízení.
III. S c h v a l u j e
zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 000,0 tis. očekávaná výše dotace na
investiční akci "RPS - Pardubice, Karla IV. (5. etapa - ul. Arnošta z Pardubic)" (správce
711-Odbor majetku a investic).
IV. S c h v a l u j e
zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 000,0 tis. očekávaná výše podílu
MO na investiční akci "RPS - Pardubice, Karla IV. (5. etapa - ul. Arnošta z Pardubic)"
(správce 711 - Odbor majetku a investic).
Návrh č. 5
Přijaté usnesení č. 1165 Z/2013

(pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 11)

Zastupitelstvo města Pardubic
I. S c h v a l u j e
aktualizaci projektu "Regenerace panelových sídlišť Pardubice - Pravý břeh Labe" (dále
jen RPS Polabiny). V roce 2013 bude realizován v rámci RPS Polabiny projekt "RPS
Pardubice, Polabiny - Pravý břeh Labe (centrum Polabiny 4).
II. S c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci ve výši 4 000 tis. Kč na projekt "RPS Pardubice, Polabiny - Pravý
břeh Labe (centrum Polabiny 4)" z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj
"Podpora regenerace panelových sídlišť". Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na cca
12 000 tis. Kč. Zbylé finanční prostředky na celkovou cenu díla ve výši 8 000 tis. Kč budou
hrazeny z vlastních zdrojů a budou upřesněny na základě provedených výběrových řízení.
III. S c h v a l u j e
zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 000,0 tis. očekávaná výše dotace na
investiční akci "RPS Pardubice, Polabiny - Pravý břeh Labe (centrum Polabiny 4)"
(správce 711- Odbor majetku a investic).
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IV. S c h v a l u j e
zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 8 000,0 tis. očekávaná výše podílu
MO na investiční akci "RPS Pardubice, Polabiny - Pravý břeh Labe (centrum Polabiny
4)" (správce 711- Odbor majetku a investic).
Návrh č. 6
Přijaté usnesení č. 1166 Z/2013

(pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 11)

Zastupitelstvo města Pardubic
I. S c h v a l u j e
aktualizaci projektu "Regenerace panelových sídlišť Pardubice - sídliště Dubina" (dále
jen RPS Dubina). V roce 2013 bude realizován v rámci RPS Dubina projekt "RPS Pardubice, sídliště Dubina - etapa F3 (lokalita 5A)".
II. S c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci ve výši 4 000 tis. Kč na projekt "RPS - Pardubice, sídliště Dubina
- etapa F3 (lokalita 5A)" z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj "Podpora
regenerace panelových sídlišť". Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na cca 16 500 tis.
Kč. Zbylé finanční prostředky na celkovou cenu díla ve výši 12 500 tis. Kč budou hrazeny
z vlastních zdrojů a budou upřesněny na základě provedených výběrových řízení.
III. S c h v a l u j e
zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 000,0 tis. očekávaná výše dotace na
investiční akci " RPS - Pardubice, sídliště Dubina - etapa F3 (lokalita 5A)" (správce 711 Odbor majetku a investic).
IV. S c h v a l u j e
zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 12 500,0 tis. očekávaná výše podílu
MO na investiční akci " RPS - Pardubice, sídliště Dubina - etapa F3 (lokalita 5A)"
(správce 711 - Odbor majetku a investic).
_________________________________________

13.
Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZmP k 31.10.2012.
Zpravodaj: Alexandr Krejčíř, předseda kontrolního výboru
Stručně uvedl předložený písemný materiál.
V rozpravě vystoupili:
Petr Klimpl
Štěpánka Fraňková
Jindřich Tauber
Rozprava:
Viz zvukový záznam
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Návrh č. 1
Přijaté usnesení č. 1167 Z/2013

(pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 7)

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
v evidenci plnění usnesení ponechat usnesení č.: 1510/2009; 1700/2009; 1888/2010;
2015/2010; 2089/2010; 163/2011; 190/2011; 380/2011; 391/2011 - 1, 2; 392/2011; 398/2011 - 1,
2, 3; 399/2011; 400/2011; 402/2011 - 2; 403/2011 - 1, 2; 405/2011; 406/2011; 407/2011;
408/2011; 410/2011; 417/2011; 620/2012; 673/2012; 803/2012 - II; 837/2012.
Návrh č. 2
Přijaté usnesení č. 1168 Z/2013

(pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 7)

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
v evidenci plnění usnesení vyřadit ze sledování usnesení č.: 1816/2010; 184/2011; 307/2011;
381/2011; 382/2011; 383/2011; 384/2011; 385/2011; 386/2011; 387/2011; 388/2011; 389/2011;
390/2011; 393/2011; 394/2011; 395/2011; 396/2011; 397/2011; 402/2011 - 1; 404/2011;
409/2011; 412/2011; 413/2011; 414/2011; 415/2011; 416/2011 - I; 418/2011; 670/2012;
992/2012.
_________________________________________

14.
IPRM "Přitažlivé město"

Zpravodaj:
Jiří Rozinek, náměstek primátorky
Informoval o nově zařazených projektech do IPRM,a to „Rekonstrukce Vinice - stará vojenská
plovárna“ + „Pěší zóna - tř. Míru s napojením Sladkovského ul. (viz návrh usnesení č. 1). Upozornil na
aktualizaci indikativního seznamu projektů (viz usnesení č. 2). Dále uvedl, že v rámci IPRM město
Pardubice obdrželo 387,3 mil. Kč, z čehož cca 140 mil. Kč bylo vyčerpáno a cca 247 mil. Kč čerpáno
bude.
V rozpravě vystoupili:
Miroslav Petráň
Petr Klimpl
Rozprava:
Viz zvukový záznam
Návrh č. 1
Přijaté usnesení č. 1169 Z/2013

(pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5)

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
zařazení následujících projektů předložených v 6. kole veřejné výzvy mezi dílčí projekty
Integrovaného plánu rozvoje města Pardubic "Přitažlivé město":
- Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna (předkladatel statutární město
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Pardubice)
- Pěší zóna - tř. Míru s napojením Sladkovského ul. (předkladatel statutární město
Pardubice)
Návrh č. 2
Přijaté usnesení č. 1170 Z/2013

(pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5)

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
aktualizaci indikativního seznamu projektů, které mohou být zařazeny mezi dílčí projekty
IPRM "Přitažlivé město".
Indikativní seznam se doplňuje o následující projekty:
- III. etapa Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I. (předkladatel T.J.
Sokol Pardubice I.)
- Ekocentrum PALETA (předkladatel Ekoncentrum PALETA)
- Náhrdelník Chrudimky (předkladatel statutární město Pardubice)
- Revitalizace veřejného prostranství - nám. Republiky (předkladatel statutární město
Pardubice)
- Interaktivní centrum fenoménu válečných konfliktů (předkladatel statutární město
Pardubice)
Z indikativního seznamu se vyřazují následující projekty:
- Revitalizace parku na Vinici (předkladatel statutární město Pardubice)
- Rekonstrukce areálu loděnice oddílu kanoistiky TJ Synthesia (předkladatel TJ
Synthesia)
- Revitalizace veřejného prostranství - náměstí Republiky a přilehlé okolí (předkladatel
statutární město Pardubice
Návrh č. 3
Přijaté usnesení č. 1171 Z/2013

(pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5)

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
vyřazení projektu "Multifunkční sportoviště u Univerzity Pardubice", jehož
předkladatelem je statutární město Pardubice z dílčích projektů Integrovaného plánu
rozvoje města Pardubice "Přitažlivé město".
_________________________________________

15.
Zvýšení základního kapitálu BK Pardubice a.s.
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky
Zastupitelstvu města je předložen návrh na přesun finančních prostředků ve výši 180 tis. Kč
z Programu podpory sportu na položku „Zvýšení základního kapitálu BK Pardubice“, a to za
podmínek uvedených v návrhu usnesení, především však za podmínky, že základní kapitál společnosti
se zvýši o 1,2 mil. Kč. Upozornil zároveň, že tento návrh nepodpořil ani finanční výbor, ani sportovní
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komise, rada města však zvýšení základního kapitálu doporučila. Dále upozornil, že ZmP již schválilo
záměr prodeje akciového podílu města ve společnosti BK Pardubice, s čímž navržené usnesení o
zvýšení základního kapitálu není v kolizi. V případě, že by ke schválení navrženo usnesení nedošlo,
klesne obchodní podíl města Pardubice ve společnosti BK Pardubice z 15% na 9,375%.
V rozpravě vystoupili:
Jan Němec
Aleš Vavřička
Václav Snopek
Josef Kubát
Petr Klimpl
Rozprava:
Viz zvukový záznam
Přijaté usnesení č. 1172 Z/2013

(pro 29, proti 2, zdrž. 4, nehl. 4)

Zastupitelstvo města Pardubic
Bere na vědomí
přesun finančních prostředků ve výši Kč 180 tis. z Programu podpory sportu (správce 1734
OŠKS) na položku zvýšení základního kapitálu BK Pardubice a.s. (správce 598
Ekonomický odbor) s tím, že zvýšení základního kapitálu bude realizováno za těchto
podmínek:
1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 1.200.000,-- Kč. Upisování akcií nad
částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 120 kusů kmenových listinných akcií
společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč znějících na jméno, které nebudou přijaty k
obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném
regulovanému trhu, (dále též jen "Akcie").
3. Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upisování akcií dle
ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku vzdali prohlášením učiněným na
valné hromadě.
4.4. Upsání všech Akcií bude nabídnuto určitým zájemcům takto:
a) upsání 18 (osmnácti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě
10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, bude nabídnuto určitému
zájemci - veřejnoprávní korporaci Statutární město Pardubice, IČ 002 74 046,
b) upsání 36 (třicetišesti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité
hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, bude nabídnuto
určitému zájemci - Ing. Miroslavu Havlíčkovi, nar. dne 17.7.1971, bytem Praha 10,
Kodaňská 646/24, PSČ 101 00,
c) upsání 36 (třicetišesti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité
hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, bude nabídnuto
určitému zájemci - Pavlu Starovi, nar. dne 30.5.1976, bytem Pardubice, Ke Stájím 1228,
PSČ 530 06,
d) upsání 30 (třiceti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě
10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, bude nabídnuto určitému
zájemci - občanskému sdružení Basketbalový klub Pardubice, sídlem Pardubice, V Ráji
311, PSČ 530 02, IČ 674 41 629.
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5. Akcie je možno upsat v sídle společnosti BK Pardubice, a.s., v Pardubicích, V Ráji 311,
v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání Akcií činí 30 (třicet)
kalendářních dní a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému
zájemci.
6. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se
společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně
ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205
odstavci 3) obchodního zákoníku.
7.Počátek běhu lhůty k upsání Akcií sdělí společnost BK Pardubice, a.s. určitým
zájemcům písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným
určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být
návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho
týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích.
8.Emisní kurs Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti
o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) bude upsána emisním
kursem 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých).
9. Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: 100 % (jednosto
procent) peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 1 (jednoho)
měsíce ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti č.
................................ vedený u společnosti ................................, který za tím účelem
společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku
banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento
účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
10. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení
podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku."
_________________________________________

16.
Problematika prodeje akcií HC ČSOB Poj.Pardubice a.s.
Zpravodaj: Jindřich Tauber, náměstek primátorky
Uvedl, že zastupitelstvo města schválilo dne 15. 5. 2012 záměr prodeje 34,8 % akcií společnosti HC
ČSOB Pojišťovna Pardubice. Na základě tohoto usnesení nechalo město zpracovat znalecký posudek
firmou BDO Appraisal services - Znalecký ústav s.r.o., ze kterého vyplynula cena výše zmíněných akcií
ve výši 17,529 mil. Kč.
V rozpravě vystoupili:
Petr Klimpl
Miroslav Petráň
Pavel Studnička
Jan Němec
Rozprava:
Viz zvukový záznam
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Přijaté usnesení č. 1173 Z/2013

(pro 20, proti 5, zdrž. 6, nehl. 8)

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
nabídkovou cenu za prodej 34,8 % akcií města Pardubice ve společnosti HC ČSOB
Pojišťovna Pardubice a.s. za cenu doporučenou příslušným znaleckým posudkem
společnosti BDO Appraisal services - Znalecký ústav s.r.o., IČ 275 99 582, tj. za cenu
ve výši Kč 17,529 mil.
_________________________________________

17.
Odůvodnění veřejné zakázky:
1/ Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích
2/ Pěší zóna Třída Míru – Sladkovského
3/ Revitalizace Tyršových sadů a revitalizace podzámeckého biotopu
Zpravodaj: Jindřich Tauber, náměstek primátorky
Uvedl, že schválení odůvodnění veřejných zakázek přesahujících hodnotu 50 mil. Kč zastupitelstvem
města je podmínkou pro zahájení zadávacího řízení.
V rozpravě vystoupili:
Petr Zlesák
Jaroslav Svoboda
Petr Klimpl
Miroslav Rubeš
Michal Koláček
Petr Beneš
Jakub Rychtecký
Evžen Erban
Václav Snopek
Zdenek Semorád, vedoucí KP
Petr Franc
Ondřej Hlaváč
Jiří Čáň, vedoucí OMI
Rozprava:
Viz zvukový záznam
Návrh č. 1
Přijaté usnesení č. 1174 Z/2013

(pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4)

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, odůvodnění veřejné zakázky "Pěší zóna Třída Míru - Sladkovského",
odůvodnění veřejné zakázky tvoří přílohu tohoto usnesení.
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Návrh č. 2
Přijaté usnesení č. 1175 Z/2013

(pro 27, proti 1, zdrž. 6, nehl. 5)

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, odůvodnění veřejné zakázky "Revitalizace Tyršových sadů a revitalizace
podzámeckého biotopu", odůvodnění veřejné zakázky tvoří přílohu tohoto usnesení.
Návrh č. 3
Přijaté usnesení č. 1176 Z/2013

(pro 33, proti 0, zdrž. 3, nehl. 3)

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, odůvodnění veřejné zakázky "Multimodální uzel veřejné dopravy v
Pardubicích", odůvodnění veřejné zakázky tvoří přílohu tohoto usnesení.
Návrh č. 4
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat

(pro 2, proti 23, zdrž. 9, nehl. 5)

Zastupitelstvo města Pardubic
Vyjadřuje
nesouhlas s vypsáním veřejné zakázky "Revitalizace Tyršových sadů", protože nebylo předloženo
zdůvodnění její navržené předpokládané hodnoty návazně na výrazné omezení rozsahu projektu.
_________________________________________

18.
Dotace z programu podpory kultury

Zpravodaj: Jiří Lejhanec, člen zastupitelstva města
Uvedl, že se jedná o žádosti z programu podpory kultury přesahující 50 tis. Kč. Zároveň upozornil na
změnu žádosti č. 19 přiložené tabulky „Člověk v tísni“ – požadovaná částka je ve výši 100 tis. Kč.
V rozpravě vystoupili:
Milan Chmelař
Jindřich Tauber
Aleš Vavřička
František Brendl
Radim Fille
Jakub Rychtecký
Michal Koláček
Rozprava:
Viz zvukový záznam
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Přijaté usnesení č. 1177 Z/2013

(pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 3)

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje poskytnutí dotace
z programu podpory kultury subjektům uvedeným v tabulce, která je přílohou návrhu
usnesení č. 1 této zprávy.
_________________________________________

19.
Záměr konání místního referenda

Zpravodaj:
Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic
Stáhla návrh na usnesení č. 2, a to z toho důvodu, že by se město v případě těchto dvou otázek dostalo
do kolize, co se týká typu referenda. Město má zájem, aby referendum týkající se struktury města mělo
formu decizní. Zatímco referendum v otázce rekonstrukce spalovny v Rybitví by muselo mít formu
konzultativní.
Jakub Rychtecký, člen zastupitelstva města
Upozornil, že diskuse ohledně členění města výrazně přesahují rámec tohoto volebního období.
Jednotlivé politické kluby se nebyly schopny v této otázce sjednotit, a proto ČSSD přichází s návrhem
vypsání referenda. V této chvíli je zastupitelstvu města předložen pouze záměr konání referenda s tím,
že na březnovém zasedání by ZmP mělo schválit konkrétní otázku a vyhlášení referenda.
V rozpravě vystoupili:
Petr Zlesák
Miroslav Petráň
Miroslav Rubeš
Petr Klimpl
Michal Koláček
Václav Snopek
Libor Slezák
Jan Němec
Jiří Lejhanec
Rozprava:
Viz zvukový záznam
Návrh č. 1
Přijaté usnesení č. 1178 Z/2013

(pro 30, proti 1, zdrž. 0, nehl. 8)

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
záměr uskutečnit místní referendum na území celého města, které se bude týkat
rozdělení Statutárního města Pardubice na osm městských obvodů.
Návrh č. 3
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Přijaté usnesení č. 1179 Z/2013

(pro 30, proti 1, zdrž. 0, nehl. 8)

Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
MUDr. Štěpánce Fraňkové, primátorce města, předložit ke schválení Zastupitelstvu
města Pardubice návrh vyhlášení místního referenda k uvedené otázce s náležitostmi
podle §10 odst. 1, písm. a) - d) Zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně
některých zákonů
T: ZmP 12.3.2013
Návrh č. 2
Stažené usnesení
Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
záměr uskutečnit místní referendum ve věci rekonstrukce spalovny na spalovnu nebezpečného a
ostatního odpadu v Rybitví
_________________________________________

20.
Soutěžní podmínky veřejné výtvarné a architektonické soutěže na zpracování
návrhu památníku aviatika Jana Kašpara
Zpravodaj: Martin Bílek, člen zastupitelstva města
Upozornil na personální úpravy v předložených soutěžních podmínkách, které souvisejí s jeho rezignací
na pozici náměstka primátorky a s ukončením pracovního poměru vedoucího OHA.
V rozpravě vystoupili:
Milan Košař
Alexandr Krejčíř
Michal Koláček
Miroslav Rubeš
Jan Němec
Václav Snopek
Petr Klimpl
Rozprava:
Viz zvukový záznam
Přijaté usnesení č. 1180 Z/2013

(pro 20, proti 3, zdrž. 8, nehl. 8)

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
soutěžní podmínky veřejné výtvarné a architektonické soutěže na zpracování návrhu
památníku aviatika Jana Kašpara
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21.
Diskuse
Miroslav Rubeš
- poděkoval za nominaci do poroty v soutěži na zpracování návrhu památníku aviatika Jana Kašpara,
- rovněž poděkoval primátorce města, že veřejně vystoupila proti dovozu odpadů na skládku STOH
V poblíž areálu společnosti Synthesia Semtín,
- upozornil na opakované požáry v areálu společnosti Synthesia Semtín. Doporučil, aby byli občané o
podobných skutečnostech včas informováni s tím, že jim nehrozí žádné riziko.
- vznesl dotaz, zda je se společností VaK Pardubice a.s. řešena pokuta, která byla společnosti uložena
ze strany ÚOHS ve věci rekonstrukce BČOB.
reagoval Michal Koláček – tato záležitost je pravidelně zmiňována v rámci informativní zprávy o činnosti
společnosti VaK Pardubice, která je zastupitelstvu předkládána. Proti rozhodnutí předsedy ÚOHS byl
podán rozklad, který však byl zamítnut, následně společnost VaK Pardubice podala 2 žaloby na ÚOHS
ke správnímu soudu. Na základě tohoto údajného pochybení neměla společnost možnost obdržet
dotaci na rekonstrukci BČOV. Nicméně na jednání na SFŽP minulý týden však bylo dohodnuto, že
SFŽP připraví rozhodnutí o přidělení dotace (prozatím krácené o 25%).

Petr Beneš
- vznesl dotaz týkající se podmínek schvalování dotací v oblasti sportu. Zároveň vyjádřil připomínku,
že časový harmonogram přidělování dotací je pro tento rok dosti zdlouhavý.
reagoval Petr Klimpl – Zásady pro přidělování dotací v oblasti sportu bude schvalovat cca v únoru 2013
rada města. Co se týká časového harmonogramu přidělování dotací, je totožný s rokem 2012.
Petr Klimpl
- vznesl dotaz týkající se daru od společnosti SmP a.s. pro Pardubický kraj na nákup sanitky pro ZZS.
Dle jeho názoru se jedná o naprosto netransparentní řešení. Tento dar by mělo Pardubickému kraji
poskytovat spíše město a nikoliv jeho 100% vlastněná akciová společnost.
reagoval Ladislav Koudelka – tento návrh předložil představenstvu společnosti SmP a.s. pan Vítězslav
Novohradský a představenstvo jeho návrh schválilo.

_________________________________________
Jednání bylo ukončeno v 18.20 hodin.
________________________________________________

………………………………..
Štěpánka F r a ň k o v á
primátor města
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O v ě ř o v a t e l é:

Aleš K l o s e
………………………………..
dne …………………………...
Jiří S r b e k
……………………………….
dne …………………………..

Pardubice, 29. 1. 2013
Zpracovala: Iveta Adámková, organizační odd. MmP
Celkem 32 listů originálu zápisu
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